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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0100/2009, внесена от Nadine Hopp, с германско гражданство, 
относно износа към ЕС на незаконен улов от китайски плавателни 
съдове, които ловят риба в ганайски води

1. Резюме на петицията

Вносителката се позовава на телевизионен репортаж за неизпълнението на дейностите 
за устойчив риболов, минимално тегло и защита на видовете от страна на китайските 
плавателни съдове, които ловят риба в ганайски води, в който се посочва, че рибата тон 
и морският език, уловени по този начин, след това се продават в Европа като законен 
улов. Вносителката посочва, че става въпрос за количества от около 400 тона годишно, 
като отбелязва, че Гана е неспособна да осигури адекватен контрол върху своите води. 
Според нея ЕС следва да предприеме мерки, за да предотврати този незаконен риболов, 
като твърди, че е в интерес на Европа да насърчава устойчивия риболов и да внася само 
законен улов. Тя призовава за разследване, придружено от различни мерки, 
включително информация и проверка на ситуацията, пред която е изправено 
ганайското правителство, включването на този въпрос в двустранни разговори с Китай 
в опит за прекратяване на настоящите риболовни практики и ограничения върху вноса 
на такъв улов от ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 май 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 13 януари 2011 г.
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Комисията счита борбата срещу незаконния риболов за един от своите приоритети. За 
постигането на тази цел на 1 януари 2010 г. влезе в сила Регламент (ЕО) № 1005/2008 
на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за 
предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран 
риболов (Регламент относно ННН риболов). Този инструмент се прилага за всички 
морски рибни продукти, когато съществува връзка с Европейския съюз посредством 
търговия или риболов от страна на граждани на ЕС.

Комисията би желала да направи следните забележки по отношение на въпросите, 
повдигнати от вносителя:

i. Регламентът относно ННН риболов в член 2, параграф 2, буква а) дава 
определение на „незаконен риболов“ като дейности, извършвани от местни или 
чуждестранни риболовни кораби във води под юрисдикцията на държава без 
разрешението на същата или в нарушение на приетите от нея закони и 
подзаконови актове. Член 3, параграф 1, буква а) от Регламента относно ННН 
риболов, наред с другото, определя риболовните кораби, извършващи ННН 
риболов, като кораби, които извършват риболов без разрешение или 
разрешително, издадени от държавата на знамето.

ii. Член 12 от Регламента относно ННН риболов гласи, че търговията с ЕС с рибни 
продукти от ННН риболов се забранява. За да се гарантира ефективността на 
тази забрана, рибни продукти се внасят в ЕС само когато са придружени от 
сертификат за улов. Чрез този документ компетентните органи на държавата на 
знамето, под което плават риболовните кораби, извършили улова, удостоверяват 
съобразността на улова с приложимите закони, подзаконови актове и 
международни мерки за опазване и управление. 

Комисията допълнително ще проучи въпроса с оглед констатиране на фактическите 
елементи, за да започне и координира разследвания на равнище ЕС:

а) Съгласно система за взаимопомощ, създадена с Регламент (ЕО) 1010/2009, 
Комисията може да инструктира държавите членки да разследват търговските 
потоци и дейности на въпросните кораби. В тази рамка държавите членки могат 
да поискат от държавата на знамето да представи всякакви съответни пояснения 
относно условията, при които нейните кораби действат в изключителната 
икономическа зона на Гана.

б) След това държавите членки трябва да докладват на Комисията резултатите от 
своите разследвания.

в) И накрая, ако бъде установено, че някои кораби са извършвали ННН риболов, те 
могат да бъдат включени в списъка на ННН кораби на ЕС. На риболовните 
кораби, включени в списъка на ННН кораби на ЕС, не се разрешава да търгуват с 
рибни продукти с ЕС. 

Заключения
Ако вносителката има допълнителна подробна информация, която да сочи, че е 
нарушено законодателството на ЕС, Комисията ще може да гарантира по-добри 
последващи действия по отношение на петицията. 
Както вече е направено с други държави, за които е докладвано, че са били обект на 



CM\903636BG.doc 3/5 PE456.731v02-00

BG

предполагаем незаконен риболов от страна на чуждестранни кораби, Комисията ще 
разгледа възможността да поиска от Гана да предостави надеждна информация, която 
би могла да бъде използвана за целите на разследването и за бъдещи действия, както е 
описано по-горе.

4. Допълнителен отговор на Комисията (REV), получен на 30 май 2012 г.

В допълнение към първия си отговор Комисията би желала да представи актуализация 
относно настоящото изпълнение на Регламента относно ННН риболов.

Регламентът относно ННН риболов има за цел предотвратяването на търговията с 
продукти от ННН риболов в ЕС и по този начин да прекрати приходите на незаконните 
субекти. Това се извършва чрез засилване на сътрудничеството между държавите на 
флага, крайбрежните държави, държавите на преработка и държавите на продажба, 
като се гарантира проследяемостта на цялото количество риба, която се внася в ЕС.

Системата изисква всички рибни продукти, които биват внасяни в ЕС, да бъдат 
придружени от сертификат за улов, който се заверява от компетентния публичен орган 
на държавата на флага на кораба, уловил рибата. Посредством този инструмент 
компетентните органи на държавата на флага ще удостоверяват, че съответният улов е 
извършен съгласно приложимите закони, подзаконови разпоредби и международни 
мерки за опазване и управление. На продуктите, които не са придружени от сертификат 
за улов, ще се отказва достъп до ЕС. Компетентните органи на държавите членки на ЕС 
отговарят за контрола на износа на улов от ЕС и вноса на рибни продукти.

За да се гарантира недопускането в ЕС на рибни продукти, произхождащи от незаконни 
дейности, от януари 2010 г. Комисията и държавите членки са засилили използването 
на инструментите, предвидени в Регламента относно ННН риболов, като например 
системата за взаимопомощ, обмена на информация, управлението на риска и 
сътрудничеството между държавите членки, както и проверката на сертификатите за 
улов, издадени от държавите на флага.

Понастоящем 90 държави на флага са нотифицирали за своите органи и следователно 
съгласно Регламента относно ННН риболов могат да изнасят рибни продукти за ЕС.
Други 15 държави на флага са заявили, че не е необходимо да нотифицират, тъй като не 
търгуват с ЕС или нямат морски плавателни съдове.

Регламентът относно ННН риболов предвижда възможността за съставяне на „черен 
списък“ от риболовни кораби, включително кораби от ЕС, които не са санкционирани 
за незаконните си дейности от държавите на флага.

През последните две години Комисията получи значително количество конкретна 
информация относно незаконни риболовни действия във всички териториални води, 
по-специално от организации на гражданското общество. Това доведе до участието на 
Комисията в голям брой съвместни разследвания с държави на флага и крайбрежни 
държави както на кораби на трети страни, така и на кораби на ЕС. Досега в някои 
случаи това е довело до предприемане на действия от страна на крайбрежни държави и 
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държави на флага срещу кораби, осъществяващи риболов в техни води, като например 
отнемане на лицензи или високи глоби.

В допълнение Регламентът относно ННН риболов позволява изготвянето на списъци на 
държави, които не изпълняват своите отговорности като държави на флага, държави на 
пристанището, крайбрежни държави или държави на продажба и отказват да 
сътрудничат в борбата срещу ННН риболов, което означава, че те няма да могат 
занапред да продават риба в ЕС.

Следва да се отбележи, че Комисията посещава редица трети страни с цел оценка дали 
в тях се извършват дейности по ННН риболов. Комисията осъществява 
административно сътрудничество с тези трети страни в областта на управлението на 
рибарството. Освен това от 2010 г .  насам Комисията предоставя програма за 
техническа помощ на развиващи се страни, в рамките на която външни консултанти 
помагат на тези страни да разберат принципите на Регламента на ЕС относно ННН 
риболов и ги подпомагат в оценката на техните системи.

От политическа перспектива през 2011 г .  беше поставен по-силен фокус върху 
изпълнението на Регламента относно ННН риболов, по-специално чрез срещата на 
генералните директори по рибарство на ЕС през юли 2011 г., на която те дискутираха 
как по-ефективно и по-ефикасно да се води борба с ННН риболов, както и чрез 
приемането от Европейския парламент на доклада Lövin относно „Борба срещу 
незаконния риболов на глобално равнище – ролята на ЕС“, с който се подкрепя 
цялостното прилагане на Регламента на ЕС относно ННН риболов.

Извън ЕС важно събитие беше подписването през септември 2011 г. на Съвместната 
декларация между САЩ и Комисията относно засиленото сътрудничество в борбата 
срещу ННН риболов. Комисията смята, че това е един важен сигнал към субектите, 
занимаващи се с незаконен риболов, тъй като колкото по-добро е международното 
сътрудничество, толкова по-трудно ще бъде за тези субекти да се облагодетелстват от 
своите престъпни действия.

В международен план Комисията също така продължава да поддържа контакти с 
търговските партньори на ЕС чрез двустранни и многостранни срещи и ЕС се опитва да 
насърчава приемането на мерки в регионалните организации за управление на 
риболова, които имат за цел борба срещу ННН риболов, включително системи за 
документиране на улова.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_bg.htm

Що се отнася до специфичния случай, посочен в петицията, предоставената 
информация се отнася за дейности, извършвани преди влизането в сила на Регламента 
за ННН риболов. Вече бе изяснено, че Регламентът за ННН риболов е насочен само 
срещу незаконни действия, извършени след 1 януари 2010 г. Поради това Комисията 
няма мандат за разследване на предполагаеми незаконни риболовни дейности или за 
предприемане на действия срещу незаконни риболовни дейности, извършени преди 1 
януари 2010 г.
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Независимо от това Комисията е в тесен контакт с органите на редица западно-
африкански държави, както и с НПО, работещи в тази област. Благодарение на тези 
тесни контакти и въз основа на конкретни доказателства службите на Комисията са 
ангажирани в съвместни процедури с държави на флага на кораби, заподозрени в 
участие в дейности по ННН риболов. Правната рамка за процедурите относно 
предполагаем ННН риболов е определена в членове 25–30 от Регламента относно ННН 
риболов.


